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מסיימים שנה
השבוע האחרון עמד בסימן אירועי סיום שנה במוסדות החינוך ותרבות:
אולפנת גלעד  -טקס הסיום שהתקיים בהשתתפות החניכים ובני משפחותיהם וכל צוות המורים והעובדים ,היה מרגש מאד.
התלמידים נגנו ושרו וההורים הביעו הערכה רבה לבית הספר ,לאלכס המנהל ולצוות המסור ולכל הפעילות המיוחדת
המתרחשת בו .בבית הספר הנמצא בקיבוץ חמדיה לומדים  50תלמידים ב 6 -כיתות צפופות מכל אזור הצפון ,ואנו מקדמים
פרוגרמה להקמת בית ספר חדש שיכלול  10כיתות במימון משרד החינוך.
קונצרט סיום  -מגמת המוסיקה במכלול סיימה את השנה בקונצרט להורים ולאורחים.
הקונצרט "חגיגה בצלילים" הפגיש הרכבים וסולנים שחלקם מסיימים את לימודיהם השנה ומתגייסים לצבא.
מקהלת לי-לך ציינה עשור להיווסדה במפגש שירתי מרגש עם בוגרות המקהלה בכל הזמנים.
סיום השנה הוא הזדמנות למילות פרידה חמות לצילי פרי )ניר דוד( המסיימת  11שנים בניהול המרכז למוסיקה ו 10 -שנים
בניהול מקהלת לי-לך ויוצאת לגמלאות .תודה ענקית לך צילי ,על עבודתך רבת השנים וההישגים בניהול התחום המוזיקאלי
ועל הנחלת המוזיקה בעמק.
אופנים ונהנים  -הפנינג לציון סיום הפעילות של עמותת "אופנים" ,הפועלת בבית ספר ביכורה ,מירב ומנחמיה ,התקיים בבית
הספר ביכורה .במסגרת אירוע הסיום המרשים ,הופעלו  3אוטובוסים של העמותה המאובזרים עם ציוד רב ומגוון ופועלים עם
דגש על פעילויות של איכות סביבה ,רובוטיקה ועוד ,להנאתם המרובה של הילדים וההורים .אנו רואים בחיוב רב והערכה את
פעילות העמותה ובכוונתנו להרחיב אותה לבית ספר דקלים ,בשנה הבאה.
שנת הלימודים תש"ע הסתיימה
בכיתה ו' של ביה"ס ביכורה וכיתות י"ב בבתי הספר התיכוניים שק"ד וגאון הירדן ,ציינו את סוף השנה באירועים המסורתיים.
גם המכינה הקדם צבאית סיימה שנה רביעית מוצלחת מאד .יש לציין כי המכינה ממשיכה להתבסס אצלנו ולהגדיל את
מספר התלמידים ,ואנו משקיעים בבניתה ופיתוחה.
לי  -לך
נפרדנו השבוע מלילך מלויל מנהלת פיתוח משאבים וקשרי חוץ של המועצה שסיימה  3שנות עבודה טובות ופוריות במועצה,
וחוזרת לעבוד במשרד הבריאות .לילך הקימה במהלך שנות עבודתה במועצה את המחלקה ,יצרה תשתית טובה מאד
להמשך גיוס המשאבים ורקמה קשרים רבים עם גורמים שונים.
אנו מאחלים הצלחה לה ולמחליפתה בתפקיד אריקה דייסון.

תוכנית אב לחינוך
בימים אלו אנו נכנסים לתהליך של הכנת "תוכנית אב" למערכת החינוך במועצה .מתווה הכנת התוכנית הוצג בפני פורום
מנהלי הפעילויות במועצה הנפגש בכל יום ראשון תחת הכותרת "פותחים שבוע".
רכבת הרחבות
נמשך הקמפיין השיווקי של משרד נגב גליל והחטיבה להתיישבות ,לקידום הקליטה וההתיישבות בגליל .במסגרת זו נסענו
השבוע בקרון רכבת  -ממותג גליל ,עם מבצעי שיווק והצגת מגוון אפשרויות המגורים והתעסוקה בצפון .המועצה השתתפה
בקמפיין והציגה את האפשרויות באזורנו בתחום התיירות והצמיחה הדמוגרפית .בהמשך לפעילות הרכבת נפגשתי עם
מנכל"ית המשרד לדיון בהמשך התוכניות המשותפות.
עם הפנים למדע
רוני קלינסקי מנכ"ל "קדימה -מדע" שהיא עמותה הפועלת לקידום לימודי המדעים במערכת החינוך,
ביקר במועצה ובבית ספר שק"ד .עמותת "קדימה מדע" פעילה ומעורבת בלימודי המדעים בביה"ס שק"ד והביקור נועד
להציג בפניהם את המועצה בתקווה כי היא תעמיק את פעילותה בבתי ספר נוספים ותסייע בבניית תוכנית חינוך אזורית
משותפת.
כוכב הירדן
במסגרת פעילות פיתוח התיירות התקיים מפגש של תיירני האזור בכוכב הירדן במהלכו הוצגה תוכנית לקידום התיירות
הנכנסת באזור .התיירנים השתתפו בהשקה של יוזמה חדשה  -סיור עששיות בנבכי המבצר שהוא מרשים מאד ולא מספיק
מוכר לציבור.
ערבה תיכונה
אנשי המועצה האזורית ערבה תיכונה ביקרו באזור במטרה ללמוד על תהליך המיתוג שעברה המועצה שלנו ,והשפעתו על
פיתוח התיירות והצמיחה הדמוגרפית .כמו תמיד בכל מפגש כזה גם המארחים לומדים רבות.
חופשה נעימה
תלמידי התיכון כבר סיימו את שנת הלימודים ובשבוע הבא יסיימו גם בתי הספר היסודיים.
אני מאחל לכל התלמידים והמורים חופשה נעימה ובטוחה ,תבלו ותנוחו ,תטעינו את המצברים ותשובו נלהבים לספסל
הלימודים בעוד חודשיים.
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